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Voorwoord
Beste lezer, 
 
In de Telegraaf van 15 februari 2011 lees ik onder de kop : “Ze knalden 
Bambi zo af !” een verhaal over de ervaringen van een echtpaar, dat langs 
de weg een gewond ree gevonden had. Terwijl de man zich over het 
gewonde dier ontfermde, belde de vrouw 112, waarop de politie kwam.
Hoewel het verhaal  inhoudelijk voor belangstellende specialisten onder 
u zeer interessant is, gaat het mij vooral om de zin erin : “Een boswachter 
weet tenminste waar íe het over heeft, die kan de situatie gewoon goed 
inschatten.” Die waarderende woorden van een willekeurig Nederlands 
echtpaar maken, dat ik trots ben op onze BOA’ s. Als de beeldvorming 
van onze BOA’s bij de inwoners van ons land zo is, dan doen zij het goed. 
Onze leden die in de Nederlandse natuur werkzaam zijn, functioneren in 
een glazen huis. Niet voor niets heb ik in een aantal voorwoorden op die 
positie gewezen en geadviseerd daar steeds rekening mee te houden. Ik 
weet dat onze mensen hun best doen. De uitspraak in de Telegraaf van 15 
februari steekt mij in ieder geval een hart onder de riem.

Ambassadeur van de natuur 
Als we in gedachten naar 
onze jeugd teruggaan zien we 
de individueel opererende 
jachtopzichter of boswachter.   
Onbezoldigd ambtenaar van het 
Korps Rijkspolitie en goed op de 
hoogte van alles wat er zich in zijn 
bewakingsgebied afspeelde. 
Tegenwoordig zie ik in 
ons buitengebied gelukkig 
nog altijd Buitengewoon 
opsporingsambtenaren/
boswachters. Nog steeds 
functioneren zij meestal 
alleen, zie ik dan. Wel zitten zij 
inmiddels in snelle, comfortabele 
vierwiel aangedreven auto’s. Zij 
hebben hopelijk allemaal goede 
verbindingen met collega’s en 
politie. 
Nog steeds is men ambassadeur 
van de natuur en daaraan 
verknocht. Op veel plaatsen vindt 
een goede regie/coördinatie vanuit 
de politie plaats. Het zwaartepunt 
van het werk is inmiddels op de 
meeste plaatsen in Nederland 
verschoven van “jachtwerk” 
naar natuurtoezicht in zijn 
algemeenheid. Temeer ook, omdat 
onze mensen inmiddels niet alleen 
maar voor particulieren, maar 
óók voor instanties en overheden 
werken. In verhouding tot vroeger 
is het werk veel dynamischer 

geworden. Door meer snelheid en 
betere verbindingen kan de inzet 
natuurlijk over een groter gebied 
gebeuren. Net als vroeger gaat 
het in het landelijk gebied niet 
alleen over traditionele misdrijven 
en overtredingen, maar is de inzet 
veel breder mogelijk. Er gebeurt in 
het landelijk gebied immers steeds 
meer, dat politiële inzet behoeft. 
Ook na 100 jaar blijft hun inzet zeer 
noodzakelijk!

Handhavingssysteem 
Wij waren als NVvN de afgelopen 
tijd meerdere keren in Den Haag.  
Steeds werd duidelijk dat in 
het kader van de reorganisatie 
van de politie óók nagedacht 
wordt over de positionering van 
de Buitengewoon opsporings-
ambtenaren. 
Ben Tamminga gaat daar in 
zijn bijdrage in deze aflevering 
uitvoerig op in. Ik hoop dat er 
voor ons landelijk gebied een 
toezichts-/handhavingssysteem 
kan worden georganiseerd, 
waarmee allerlei negatieve 
ontwikkelingen kunnen worden 
aangepakt. Ik hoop óók dat onze 
mensen, de groene Buitengewoon 
opsporingsambtenaren,  daarin 
een belangrijke, inhoudelijke rol 
kunnen spelen.  Natuurlijk willen 
wij daar graag in meedenken. 

Het zal echter óók duidelijk 
moeten zijn, dat daarover ook 
met de werkgevers moet worden 
gesproken. 

Op naar ons eeuwfeest!
Kijkt u vooral nog even naar 
het laatste nieuws van de 
Jubileumcommissie op pagina 
12.  Wij hopen dat na alle inzet 
en voorbereidingen, het een 
fantastisch feest mag worden, 
waaraan wij allemaal met 
veel genoegen terug kunnen 
denken. 
Wij ontmoeten u graag.

Uw voorzitter 
Herman Kemperman.
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Den Haag 
Vandaag

In het decembernummer vertelde ik over 
een aantal gesprekken in Den Haag. 
Tot onze tevredenheid hebben deze 
gesprekken inmiddels plaatsgevonden 
en onze eerste indruk is een goede. We 
moeten natuurlijk afwachten hoe dit 
alles wordt voortgezet en hoe dit op den 
duur uitpakt. Maar er gloort licht aan de 
horizon! 
Om te beginnen hadden Jan Otter 
en ondergetekende op 15 december 
jl. een tweetal gesprekken met de 
portefeuillehouders milieu van de 
regeringspartijen CDA en VVD. We 
spraken achtereenvolgens met dhr. G. 
Koopmans (CDA) en dhr. R. Leegte (VVD).

We hebben met beiden een goed 
gesprek kunnen voeren, waarbij 
we ook documentatie van de 
NVvN hebben overhandigd. 
Als gespreksonderwerpen 
kwamen o.a. aan de orde de 
doelstelling van onze vereniging, 
het sinds ongeveer een jaar 
ontbreken van structureel 
contact met het ministerie van 
Justitie en de problemen die 
er dreigen doordat een aantal 
werkgevers zegt te stoppen met 
het in dienst houden van één of 
meerdere BOA’s. 
Tijdens het gesprek dat we 
hadden met dhr. Leegte 
verklaarde hij dat hij niet de 
portefeuille “milieu groen” 
beheerde, maar zijn partijgenote, 
mevr. H. Lodders.

Ministerie van Justitie
Op 22 december hadden onze 
voorzitter en ondergetekende 
een gesprek met Mr. J. Demmink, 
de secretaris- generaal van 
het ministerie van Justitie. 
Onderwerp van gesprek was het 
ontbreken van een structurele 
lijn vanuit onze vereniging naar 
het ministerie, waarmee wij op 
de hoogte komen en blijven 
van al wat er speelt m.b.t. tot 
de BOA’s in het algemeen en de 
groene BOA’s in het bijzonder. 
De secretaris- generaal gaf in het 
gesprek aan goed op de hoogte 
te zijn van de perikelen in het 

buitengebied en begreep snel wat onze problemen zijn. Aan het einde 
van dit in goede sfeer verlopen gesprek, deed hij ons de toezegging 
dat door hem in het 1e kwartaal van dit jaar weer een contact tussen 
het ministerie en onze vereniging tot stand zal worden gebracht.
Het op diezelfde datum geplande gesprek met mevr. H. Lodders werd 
helaas afgemeld in verband met prioriteit elders.

Stroperij
Op 11 januari jl. werd in de Jaarbeurshal te Utrecht de 
expertmeeting “Stroperij” gehouden. Deze werd georganiseerd 
door het OM (Functioneel Parket). Ondergetekende was daar als 
uw vertegenwoordiger, maar het was zeer goed om daar meerdere 
leden van onze vereniging te treffen. Namens hun werkgevers, maar 
natuurlijk óók actief als het over de NVvN ging. Ik noem u de namen 
van deze leden in willekeurige volgorde; Henk Harder, Jaap van de 
Hiele, Henk Krejenzang en Jan Otter. 
Deze expertmeeting werd gehouden onder de leiding van mevr. Mr. 
Schoonenberg (FP), die tevens de trekker is van de projectgroep 
Stroperij van het FP. Het was een meeting waarin nagenoeg 
uitsluitend werd gesproken over “stroperij”, waarna door de diverse 
gespreksgroepen moest worden aangegeven wat volgens hen het 
belangrijkste deel van “stroperij” was. 
De volgorde die ontstond was; Visstroperij, Crossen, Handel in 
Flora en Fauna (wildvang vogels / planten, roofvogelvervolging en 
wildstroperij). Op basis van deze 5 onderwerpen werden nieuwe 
groepen samengesteld, die daarna per onderwerp kennis en ervaring 
uitwisselden. Aangezien de projectgroep nog niet geheel compleet 
is, heeft de NVvN aangeboden haar kennis en ervaring aan te bieden, 
welke aanbod in dank werd aanvaard. 

Toekomstvisie
Op 2 februari jl. togen onze voorzitter en ondergetekende naar Den 
Haag, waar wij op diens verzoek een gesprek hadden met Gustaaf 
Biezeveld (FP). In dit gesprek ging het over zijn visie over de toekomst, 
dit mede gezien in het licht van de op te richten Regionale Uitvoering 
Diensten, die aangestuurd zullen gaan worden door de provincie. 
Deze diensten die naar verwachting over ongeveer twee jaar een feit 
kunnen zijn, zouden ook wel eens van betekenis kunnen zijn voor de 
groene BOA en met name ook voor diens werkgever. 
Een en ander heeft mogelijk te maken met het traject van de 
bestuurlijke strafbeschikking, dat per 1 januari 2012 een feit moet zijn. 
Tevens spraken we over het concept Natuurwet, dat dusdanig is 
opgesteld, dat men hoofdzakelijk uitgaat van bestuurlijke handhaving, 
hetgeen een einde van de groene BOA zou gaan betekenen en dat is 
wat beide partijen niet willen. Ik blijf u informeren.
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ACTUELE BESTUURSZAKEN
U kunt zich waarschijnlijk wel 
voorstellen dat de vergaderingen van 
het Dagelijks-en Hoofdbestuur van uw 
NVvN voor een groot deel in het teken 
staan van het aanstaande jubileum. 
Een 100- jarig bestaan is niet niks en de 
voorbereidingen vergen dan ook veel tijd. 
Andere actuele zaken die momenteel 
de agenda bepalen, zijn ondermeer de 
deelname in de branche organisatie 
publieke veiligheid. U hebt daar in 
de decemberaflevering al het een en 
ander over kunnen lezen. En ook over 
het onderzoek hoe we in de toekomst 
verder willen als het gaat over de 
belangenbehartiging en juridische 
ondersteuning van onze leden.

U weet natuurlijk over onze 
samenwerking met de ANPV en dat 
met name in de juridische bijstand 
via de ANPV de belangen van een 
aantal leden goed behartigd zijn. 
Toch is het goed om ook eens 
te kijken in hoeverre de andere 
politiebonden de belangen van de 
BOA’s behartigen en daarover laten 
wij ons nu informeren. 
Wij hopen in de loop van dit 
voorjaar hier meer over te weten.

ALV mei 2011 
Zoals ik al gemeld heb staat ons 
jubileum voor de deur en u krijgt 
daar natuurlijk alle informatie 
over.
Ik wil toch even de blik over het 
100-jarig bestaan heen werpen. 
Eerst hebben we op 20 mei 
onze jaarlijkse ALV. Noteert 
u dit alvast? Echter vanwege 
het jubileum deze maal alleen 
met een huishoudelijk deel en 
niet zoals gewoonlijk met een 
ochtend- en middagprogramma. 
Deze ALV zal bovendien in de 
avonduren gehouden worden. 
Toch wil ik u verzoeken om 
zoveel mogelijk aanwezig te zijn 
om uw stem te laten horen. Er 
staat ook een aantal belangrijke 
bestuursmutaties op stapel en er 
is dan ook behoefte aan “nieuwe 
bestuurders”. Wilt u hier ook 
over meedenken en eventuele 
kandidaten - bij voorkeur via 
uw afdeling - voordragen? 
Uiteindelijk moeten we na de 
jubileumfestiviteiten verder met 
de vereniging!

Nieuwe bestuurders gevraagd
Zoals u in de bijdrage van Ben 
Tamminga kunt lezen, is hij 
bereid om ook na zijn aftreden de 
“Haagse zaken” voor de NVvN te 
blijven behartigen. Ook ik ben in de 
gelegenheid om na mijn aftreden 
op de achtergrond ten behoeve 
van de NVVN nog een en ander te 
doen, zoals bijvoorbeeld deelname 
in de Branche Organisatie Publieke 
Veiligheid.

Drempel verlagend
Hiermee is de continuïteit van 
een aantal zaken voorlopig 
gewaarborgd en is de taak voor 
nieuwe bestuursleden een stuk 
overzichtelijker. Vele handen maken 
licht werk en hopelijk is deze 
situatie drempelverlagend voor 
nieuwe bestuurders.
Ik kan u uit ervaring vertellen 
dat de inzet van bijvoorbeeld 
de jubileumcommissie voor het 
Dagelijks bestuur een enorme 
taakverlichting is geweest en dat 
daardoor een aantal bestuurszaken 
gewoon door konden gaan. 
Deze manier van werken is echt 
noodzakelijk om de vereniging 
draaiende te houden en na ons 
100- jarig bestaan als een sterke 
vereniging verder te gaan.

Jan Otter
Algemeen- secretaris NVvN

Tweede Kamer
Aansluitend hadden we een 
gesprek met mevr. Mr. C. 
Schoonenberg, leidster van de 
projectgroep Stroperij van het FP. 
Wij spraken over deelname van 
de NVvN in deze projectgroep 
en vroegen haar wat er van 
onze vertegenwoordiger(s) 
wordt verwacht. Hierop was 
nog geen concreet antwoord 
voorhanden omdat de huidige 
projectgroep de gegevens van 
de expertmeeting nog moest 
uitwerken. Wij wachten haar 
reactie af. Mogelijk in een 
volgend nummer meer. 
 
Als laatste die dag hadden 
we een gesprek met mevr. 
H. Lodders (VVD). Als 
portefeuillehoudster “groen 
Milieu” bleek zij goed 
voorbereid op het gesprek dat 
constructief en prettig verliep. 
Evenals haar collega van het 
CDA (G. Koopmans) zal zij bij 
de behandeling van een paar 
onderwerpen in de Kamer ook 
zeker aan het belang van de 
NVvN denken. 

Beste leden, dit was dan eindelijk 
weer eens een échte rubriek 
“Den Haag Vandaag”.
Alhoewel ik zowel voor de 
afdeling Gelderland als voor het 
Hoofdbestuur aftredend ben 
en me niet meer herkiesbaar 
stel, ben ik gevraagd om 
i.v.m. continuïteit nog voor de 
NVvN actief te blijven voor de 
portefeuilles “Opleidingen” en 
“Haagse Contacten”.

Ik heb toegezegd dit te zullen 
doen tot een ingewerkte 
opvolger aangetreden is.

Ben Tamminga
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Direct vanaf het droogvallen van 
de verschillende delen van de 
polders ontstond een rijke natuur 
in en om de wateren rondom 
de huidige provincie Flevoland. 
In de door de drooglegging 
ontstane Veluwe Randmeren 
bleek zich een dermate rijke 
flora en fauna te ontwikkelen, 
dat deze gebieden al snel van 
internationale betekenis werden. 
Zoals altijd trekken dergelijke 
ontwikkelingen ook de aandacht 
van andere “liefhebbers”. Deze 
waren vooral afkomstig vanuit 
de bevolking van het “oude 
land”. Men ontdekte al snel de 
mogelijkheden die de nieuwe 
natuur hen bood. In de beginjaren 
vond er, naast het reguliere 
gebruik waar jacht en visserij een 
plek in hadden, ook volop wild- 
en visstroperij en eieren- zoeken 
plaats. In 1957, na het droogvallen 
van Oostelijk Flevoland, werd 
door de adviescommissie 
waterwildreservaten IJsselmeer 
dan ook geadviseerd over te 
gaan tot het aanstellen van een 
vogelwachter.

 In 1959 kreeg deze de beschikking 
over een motorvlet met volgboot 
om adequater te kunnen 
surveilleren. Midden jaren zestig, 
ten tijde van het droogvallen 
van Zuidelijk Flevoland, werd 
de bezetting uitgebreid. In 
de beginjaren waren het 
vooral stroperij, eierenzoeken 
en vogelsvangen waar de 
toezichthouders mee te maken 
kregen. Langzaam is dat beeld 
veranderd. 
De broodjagers verdwenen en de 
beroepsvisserij is nog maar een 
fractie van wat het geweest is. 
Internationale wetgeving voor deze 
belangrijke natuurgebieden - de 
huidige Natura 2000 wetgeving 
- kwam tot stand en in 1995 werd 
het toezicht (dat tot die tijd onder 
verantwoording van verschillende 
diensten van het Ministerie van 

Landbouw werd uitgevoerd) overgedragen aan de Provincie Flevoland. 
Deze voert nog steeds het toezicht uit en heeft dat zelfs uitgebreid door 
het aanstellen van twee toezichthouders op het Marker- en IJsselmeer.

Natura 2000
Het Marker- en IJsselmeer en de Randmeren vormen als “Grote Zoete 
Wateren” een belangrijk natuurgebied. Vooral in de winterperiode zijn 
deze wateren de belangrijkste zoetwatermeren van Noord- West Europa 
als rust- en foerageergebied voor onder andere duikeenden, zaagbekken 
en de kleine zwaan. 
Naast duikeenden die in deze wateren leven van driehoeksmossels, 
bestaat de vogelwereld van het open water vooral uit viseters, zoals 
aalscholver, grote zaagbek, visdief en zwarte stern. Bescherming van 
deze gebieden is essentieel, reden waarom ze onder de werking van 
de Natuurbeschermingswet van 1998 vallen. De meeste gebieden zijn 
ondertussen ook aangewezen als Natura 2000 gebied. De uitvoering van 
deze wet ligt bij de provincies. 
De provincies zijn bevoegd gezag voor vergunningverlening, 
planbeoordeling en handhaving. Provincie Flevoland fungeert als een 
spin in het web en regisseert de handhaving van de groene regelgeving 
binnen deze gebieden. Het werkveld is groot en overlapt meerdere 
provincie’s zoals Noord-Holland, Friesland, Overijssel, Gelderland en 
Utrecht waar ook toezicht voor wordt uitgevoerd. Inmiddels heeft de 
provincie Flevoland vijf groene handhavers die belast zijn met toezicht en 
handhaving van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. 
Daarnaast handhaven ze de overige groene wetgeving zowel op het water 
als op het vaste land binnen de eigen provincie.

Natuurtoezicht te water
door Provincie Flevoland
Actief handhaven op het Marker- en IJsselmeer
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Foto’s: Provincie Flevoland

Conflicterende belangen
Bescherming van de natuurwaarden op en rond het IJssel- en 
Markermeer en de Randmeren is onmisbaar gebleken omdat ze naast 
hun natuurdoelstelling ook andere functies vervullen. Recreatie, visserij, 
transport, zandwinning en zoetwaterbuffer zijn eveneens belangrijke 
functies. Dit verschillende gebruik kan leiden tot conflicterende belangen 
en een bedreiging vormen voor de te beschermen natuurwaarden 
of zelfs de instandhoudingdoelstellingen aantasten. Een groot 
probleem op het water is de toename van de recreatiedruk. Er vindt 
steeds meer waterrecreatie plaats en dat is allang niet meer beperkt 
tot de zomerperiode. Naast een toename van het aantal recreatieve 
vaarbewegingen zijn de beoefenaars van wind- en kitesurfen fors in aantal 
toegenomen. Voorzien van comfortabele pakken kunnen zij tot laat in het 
jaar onder slechte weersomstandigheden hun sport uitoefenen. Vooral 
tijdens het kitesurfen worden maar al te vaak grote groepen watervogels 
verstoord.
 
Handhaving in de praktijk
Het streven van de Provincie Flevoland is om door middel van 
voorlichting het naleefgedrag van de gebruikers van de grote zoete 
wateren te bevorderen. Er wordt aandacht geschonken aan duidelijke en 
handhaafbare vergunningen en voorlichtingstrajecten. Desondanks komt 
het maar al te vaak tot handhavend optreden. De wijze van afhandelen is 
afhankelijk van zowel de overtreding als de overtreder. Sommige gevallen 
worden bestuursrechtelijk afgehandeld. De meeste gevallen worden 
echter strafrechtelijk afgedaan. Zaken die we als handhavers tegen komen 
zijn ondermeer ;
-   activiteiten zonder een afgegeven Natuurbeschermingswetvergunning
- handelen in strijd met de voorwaarden
-  overtredingen van de Visserijwet (visstroperij)
- de Flora- en faunawet
- de Boswet
- het Binnenvaartpolitiereglement
- de Waterwet
- de Provinciale verordeningen.

Samenwerking met partners 
Het is noodzakelijk gebleken om in het gehele gebied minstens één keer 
per week een preventieve surveillance uit te voeren. Het hele gebied is 
echter zó groot van omvang dat dit in de dagelijkse praktijk niet haalbaar 
blijkt. 

Om toch een goed toezicht te 
waarborgen is samenwerking 
met andere toezichthouders in 
het gebied noodzakelijk. Om deze 
samenwerking tot stand te brengen 
vervult de provincie Flevoland 
hierin een voortrekkersrol, 
waarbij de oog- en oorfunctie die 
de verschillende diensten voor 
elkaar kunnen vervullen centraal 
staat met respect voor elkaars 
vakgebied. Vanuit die gedachte 
leveren de provinciale handhavers 
desgevraagd ook ondersteuning 
aan andere diensten.
Zo nemen de groene handhavers 
van de provincie deel aan het door 
Politie Flevoland georganiseerde 
project “Samenwerking Toezicht 
Randmeren” wat tot doel heeft 
om zowel de openbare orde, 
een veilige scheepvaart en de 
bescherming van milieu- en 
natuurwaarden te bevorderen. 
In de periode mei tot en met 
september werken in dit project 
diverse Politieregio’s, het KLPD, 
Rijkswaterstaat en Provincie 
Flevoland samen. Daarnaast 
onderhoudt elke groene handhaver 
van de provincie nauwe contacten 
met BOA’s in zijn of haar gebied 
of met samenwerkingsverbanden 
zoals bijvoorbeeld het 
Groennetwerk Veluwe. 

Het zal duidelijk zijn dat het 
sleutelwoord voor succesvol 
handhaven samenwerken is. In en 
rondom Flevoland werken
gemotiveerde opsporingsambte-
naren die samen veel kunnen 
bereiken. De kunst is om dat zo te 
organiseren dat er met de steeds 
minder wordende middelen tóch 
een adequaat toezicht blijft. 
Flevoland is daarmee al een heel 
eind op de goede weg.

Hendrik van Driel en Gert Aartsen
Groene handhavers van de 
Provincie Flevoland

hendrik.vandriel@flevoland.nl of 
gert.aartsen@flevoland.nl 

Natuurtoezicht te water
door Provincie Flevoland
Actief handhaven op het Marker- en IJsselmeer
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Handhaving op, in en 
rondom het water
Groene BOA in actie in en rond wereldstad Amsterdam
Mijn werkgebied strekt zich uit van het centrum van Amsterdam tot aan de omliggende groengebieden van 
Amsterdam-Landelijk Noord tot aan Amstelveen, Ouder-Amstel, Abcoude, Weesp en Loenen. Gezien mijn 
opdrachtgevers ben ik vaak te vinden om en nabij allerlei viswateren. Maar ik houd ook part- time toezicht in de 
gebieden van Landschap Noord-Holland, waarvan er ook weer enkelen midden in mijn werkgebied liggen. 
Kortom; ik heb een zeer gevarieerd werkgebied van wereldstad, landelijke polders en fraaie natuurgebieden 
met zeer veel water.
Voor een actieve handhaver is er dus volop werk aan de winkel.
In dit artikel wil ik de lezers meenemen naar deze gebieden en laten zien welke strafbare feiten daar 
plaatsvinden en wat de rol van de groene BOA daarin is. 

Een groot deel van het werk speelt zich af rond de 
Visserijwet 1963 hetgeen heel duidelijk mijn eerste 
taakstelling is. Veel hengelsport, maar óók veel (vis)
stroperij, vervuiling, vernieling, parkeer- en andere 
overlast langs en op het water. Veelal surveilleer 
ik met de auto, maar ook wel op de motor en op 
het water natuurlijk met de boot. Dankzij een zeer 
uitgebreid netwerk krijg ik regelmatig “leuke tips” 
omtrent interessante zaken (soms zelfs van mensen 
die ik van eerdere verbaliseringssituatie’s ken en zelf 
inmiddels hebben ingezien dat het zo niet kan). Ook 
word ik regelmatig gebeld door groene BOA’s of door 
de politie voor het leveren van specialistische kennis 
omtrent visserij of andere groene wetgeving 

Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren
Om een rondgang door mijn werkgebied direct maar 
te beginnen met de Visserijwet, moet eerst gekeken 
worden naar het welzijn van dieren. Vissen vallen 
- nadat je ze hebt gevangen - onder de Gezondheids- 
en welzijnswet voor Dieren. Dat kan heel erg nodig 
zijn ; sommige “sportvissers” gebruiken aasvissen 
levend, waarbij de staaldraad onder de huid is 
doorgeregen en twee of drie dreggen ergens in 
het lichaam zijn gedrukt. Dit is natuurlijk pure 
dierenkwellerij! Maar ook tref ik regelmatig vissers 
uit het Oostblok die de vis levend meenemen in 
zakken, op de kant kwakken of in de achterbak van de 
auto laten liggen. 
Even terzake ;
De GWWD stelt in artikel 36: “Het is verboden 
om zonder redelijk doel of met overschrijding van 
hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar 
is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de 
gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.”
Artikel 37 stelt: “Het is de houder van een dier 
verboden aan een dier de nodige verzorging te 
onthouden.”

In het geval van de aasvis is artikel 36 van toepassing 
en artikel 37 eigenlijk ook. Zowel ingeval van de 
aasvis als van gevangen vis die wordt behouden (en 
die niet onmiddellijk is gedood) geldt dat je direct 
de nieuwe eigenaar en dus houder bent geworden 
van het dier en dus ook direct artikel 37 van kracht is. 
Vissen behouden door ze levend op de kant leggen 
of in zakken of emmers zonder water te doen, is de 
nodige verzorging onthouden en dus strafbaar.

Dierenleed op het droge
Naast Visserijzaken word ik nogal eens voor 
uiteenlopende zaken ter assistentie geroepen. 
Januari vorig jaar werd ik gebeld door de 
milieupolitie van Westpoort (het Amsterdamse 
Westelijk Havengebied) dat men verwaarloosde 
schapen had aangetroffen langs de oude zeedijk bij 
het gemaal van Rijnland. Of ik hier iets mee kon, want 
de melders hadden geen voldoende bevoegdheden 
en ook geen idee wat ze er verder mee moesten. 
Ter plaatse gekomen constateerde ik een heel scala 
aan overtredingen. Het betrof een deels illegaal in 
gebruik zijnd terrein met daarop een Romneyloods.
Wat ik zoal tegenkwam:
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-  2 dode schapen die al ver voor de 
vorst dood waren gegaan, maar 
niet door een destructiebedrijf 
waren opgehaald

- Ongeveer 100 schapen
- Keihard bevroren hooi 
- Geen water
-  Schapen met hun koppen 
helemaal vast in het gaaswerk

-  Geen beschuttingsmogelijkheden 
terwijl het hard vroor

- Schapen met open beenwonden
- Schapen die kreupel liepen
- Schapen zonder oormerken 

Wat een opeenstapeling van 
dierenleed ! En duidelijk een iets te 
grote zaak voor mij alleen. Direct 
allerhande constateringen in detail 
genoteerd met tijdstippen en overal 
foto’s van gemaakt voor het PVB 
van bevindingen. 
Daarna contact opgenomen met de 
afdeling Milieucriminaliteit van de 
politie, die er op hun beurt de AID 
en een dierenarts bij riepen.
Nadat alle hulptroepen verzameld 
waren, allemaal weer ter plaatse 
gegaan. En opeens was “de 
schaapsherder” ter plaatse. 
Kennelijk getipt door een van de 
bewoners van de dienstwoningen 
van het gemaal? Met zijn tractor 
was hij de bevroren voedselplekken 
aan het omploegen, er werd snel 
schapenbix neergezet en vers 
water. En opeens waren de meest 
zieke schapen “verdwenen”. Die 
vonden we terug in de achterzijde 
van de Romney loods, waarbij een 
van de schapen ter plekke doodviel 
van ellende. Ook troffen we nog 27 
honden (Bordercollie’s) in de loods 
aan in allerlei hokken.

Kortom, de verdachte fokte en trainde de honden en daar waren die 
schapen blijkbaar voor nodig!! Gelukkig had ik direct na aankomst 
voldoende bewijs en foto’s verzameld, dus mijn PVB van bevindingen 
bleek een enorme ondersteuning en kon het verdere onderzoek goed 
onderbouwen.
De verdachte bleek een “oude bekende”, want hij was voor dezelfde feiten 
een jaar daarvoor óók al eens veroordeeld. 
Hieruit blijkt dat nazorg niet overbodig is!

Dierenkwelling
Bij een controle in gezelschap van een paar politiestudenten, trof ik een 
Surinaamse snoekbaarsvisser aan op een dam in het Amsterdamse IJ. 
Ik stelde een onderzoek in het voertuig in. Het onderzoek werd muzikaal 
begeleid door veel geschreeuw door de verdachte, want hij wilde 
niet meewerken. Een politiestudent zag dat de vrouw van verdachte 
een vuilniszak uit de kofferbak wegwierp in de achtergelegen haven. 
Tenminste, dat dacht zij. 
De zak viel tegen de hoge rietkraag en bleef hangen onderaan tegen de 
dijk waar ik hem oppikte. Toen ik naar boven klauterde zag ik een boomtak 
bewegen. Bij nadere bestudering bleek er een paling van een cm of 70 
lang aan een vislijntje aan deze tak te hangen. De verdachte wilde zijn haak 
en onderlijn blijkbaar terug en had de paling in de boom gehangen om 
dood te gaan en dan zijn haak en onderlijn er uit te peuteren! Dat leverde 
een proces- verbaal op voor dierenkwelling en de student had stof voor 
zijn milieuexamen. 
En er viel iets op te schrijven over snoekbaarsstroperij, voorhanden 
hebben van een zak met deels ondermaatse snoekbaars, alsmede een 
werpnet en een sleepnet die in de auto verstopt lagen ….

Alex van der Velden 
vervolg; sePtemberaFlevering 2011

De auteur geeft een aantal boeken uit:
- De jachtopzichter vertelt ;
-  Visserijwetcontrole in de praktijk, deze wet inzichtelijk gemaakt met 
aanvullingen en afbeeldingen.

-  Nieuwe uitgave in april 2011: de jachtopzichter vertelt verder met 
waargebeurde praktijkgevallen inzake groene wetgeving, milieu en 
bijzondere wetgevingszaken waaronder een aantal zoals genoemd in 
dit artikel in uitgebreide versie. 

Informatie en bestellingen via: jachtopzichter@live.nl
Leden van de NVVN krijgen 10% korting op hun bestelling

Foto’s: alex van der velden
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Houtprijzen blijven te laag
Afnemend rendement voor particuliere bossen 
Particuliere bosbedrijven leden in 2008 en 2009 een verlies van ruim 30 euro per hectare bos. Dit verlies kwam na de uitzonderlijk 
goede jaren 2006 en 2007 die het gemiddelde Nederlandse particuliere bosbedrijf afsloot met een positief resultaat van gemiddeld 
64 euro per hectare per jaar. Het jaarlijks tekort in 2008 en 2009 steekt nog wel gunstig af bij dat in de eerste helft van dit decennium, 
toen het dubbele moest worden toegelegd op het bosbeheer. De vrij grote veranderingen in de bedrijfsresultaten zijn vooral 
het gevolg van de ontwikkeling van de houtprijzen. Dit blijkt uit de bedrijfsuitkomsten over 2009 die zijn samengesteld door LEI 
Wageningen UR.

Na een sterke stijging van de 
houtprijzen in 2006 en 2007, 
daalden deze in 2008 met circa 
15% en in 2009 met nog eens 6%. 
In reactie hierop werd ook minder 
geoogst, van gemiddeld 3,7 m³ 
per hectare per jaar in 2006 en 
2007 tot 2,9 m³ per hectare in 2008 
en 2,6 m³ per hectare in 2009. De 
opbrengsten uit de houtverkopen 
kwamen in 2009 uit op 68 euro per 
hectare, tegen gemiddeld 93 euro 
per jaar in de periode 2006-2008 en 
gemiddeld 46 euro per jaar tussen 
2001 en 2005. De opbrengsten uit 
subsidies, verhuur van de jacht en 
recreatie activiteiten kwamen in 
2009 uit op 162 euro per hectare. 
Alles bij elkaar resulteerde dit in 
een totale opbrengst van 231 euro 
per hectare. Weliswaar onder 
het niveau van 2008 (-14%), maar 
behoorlijk wat meer (+30%) dan 
het gemiddelde in de periode 2001-
2005. 
 Na enkele jaren waarin de totale 
kosten toenamen, zijn ze in 
2009 licht gedaald tot 264 euro 
per hectare. Dat is te danken 
aan de sterke vermindering 
van de waterschapslasten (met 
gemiddeld 19 euro per hectare) 
door de invoering van het nieuwe 
heffingenstelsel in 2009.

Inkomen uit het bosbedrijf 
gemiddeld 16 euro per hectare
Wanneer er geen kosten voor de 
eigen arbeid en die van eventuele 
vrijwilligers worden gerekend, 
resteerde er voor de boseigenaar 
in 2009 een met 2008 vergelijkbaar 
inkomen van 16 euro per hectare. 
In 2006 en 2007 was dat inkomen 
nog 45 respectievelijk 87 euro per 
hectare. De jaren 2001-2005 gaven 
gemiddeld een negatief inkomen 
van 23 euro per hectare te zien. 
 De grotere particuliere 
bosbedrijven (minstens 50 
hectare bos) sloten 2009, na drie 
opeenvolgende jaren met positieve 

resultaten, met een licht verlies van 7 euro per hectare af. Wanneer geen 
kosten voor de eigen arbeid worden gerekend, resteerde er voor de 
eigenaar van het grotere particuliere bosbedrijf gemiddeld een inkomen 
van 10 euro per hectare.

Vooruitzichten
De houtopbrengsten van de particuliere bosbedrijven zullen naar 
verwachting in 2010 niet verder dalen vanwege aantrekkende houtprijzen. 
Daarnaast was het volume van de houtoogst in 2009 ten opzichte van 
de voorgaande vier jaren al vrij laag. Gegeven de jaarlijkse bijgroei is het 
houtoogstvolume structureel laag. 
Voor de opbrengsten in de jaren na 2010 is ook de invoering van het 
nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), de opvolger 
van het Programma Beheer, een belangrijke ontwikkeling. Na afloop van 
de huidige beheerovereenkomsten (in 2011/2012) worden de vergoedingen 
voor het beheer verstrekt op basis van het nieuw subsidiestelsel met 
veel lagere vergoedingen voor bossen met houtoogst. In 2009 ontving 
de particuliere boseigenaar een vergoeding van gemiddeld 81 euro per 
hectare (inclusief voor het recreatiepakket). Op basis van het nieuwe 
subsidiestelsel zou de vergoeding circa 40 euro per hectare lager uitvallen, 
en daarmee ook het bedrijfsresultaat vanaf 2011 en volgende jaren.

Verantwoording
De aan dit persbericht ten grondslag liggende periodieke rapportage 
geeft een overzicht van de opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaten van 
particuliere bosbedrijven in 2009 en voorgaande jaren. De gegevens zijn 
afkomstig van een informatienet van circa 150 particuliere boseigenaren. 
Het informatienet is gebaseerd op een steekproef uit de groep particuliere 
eigenaren met meer dan 5 ha bos die bij het Bosschap zijn geregistreerd. 
Hun gemiddelde oppervlakte bedraagt ongeveer 45 ha. Bij de vaststelling 
van de bedrijfsresultaten in de particuliere bosbouw zijn geen rentekosten 
in rekening gebracht voor het in grond en opstanden geïnvesteerde 
vermogen.

Bron ; LEI Wagening UR
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61.660.000 m3 = 194 m3 per ha

lopende bijgroei 2.200.000 m3 * = 8 m3 per ha *

velling 1.200.000 m3 * = 55 % van de lopende bijgroei *

bron: MFVbos, *schatting Probos

staande houtvoorraad 
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grove den 120 inl. eik 66
lariks 21 populier/wilg 25
douglas 20 berk 22
fijnspar 14 beuk 14
overig 21 overig 38

totaal 196 totaal 165

Houtvoorraad, bijgroei en velling
in m3 spilhout met schors (2005)

Oppervlakteverdeling Nederlands bos
naar hoofdboomsoort
x 1000 ha (2005)

bron: CBS*excl. brandhout

      import export
rondhout* 29 23
 w.v. naaldhout 20 16
  loofhout 7 5
   w.v. tropisch hout 3 0
gezaagd hout 726 169
 w.v. naaldhout 358 57
  loofhout 338 109
   w.v. tropisch hout 264 53
triplex en fineer 231 35
 w.v. tropisch hout 101 13
spaan- en vezelplaten 306 77
houtpulp 403 243
 w.v. chemische pulp 370 207
papier en karton 2.154 1.694
 w.v. krantenpapier 160 154
oud papier en karton 209 385
resthout 142 42
brandhout en houtskool 18 14
totaal  4.216 2.682
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vezelhout 45%

zaag- en fineerhout 49%

overig 
6%

overheid

Staatsbosbeheer 92

173

bron: MFVbos

overig  (gemeenten,
provincies, e.d.) 81

particulier

natuurbeschermingsorganisaties 54

168

particuliere boseigenaren 114

Boseigendom

47% particulier48 % overheid

bron: Probos

HOUTOOGST

BOSEIGENDOM

Oogst industrieel rondhout

onbekend 18

Staatsbos-
beheer
26%

overig
overheid

23%

natuur-
beschermings
organisaties
15%

particuliere
boseigenaren
32%

onbekend 5%

bron: Probos

naaldhout 656 loofhout 224
  grenen 223   populier 143
  douglas 144   amer. eik 16
  vuren 113   inl. eik 27
  lariks 120   beuk 14
  overig 56   overig 24

zaag-/fineerhout 431
vezelhout 391
overig 57
totaal 879

Oogst industrieel rondhout 
(excl. brandhout)
x 1000 m3 met schors (2009)

Oogst industrieel rondhout naar soort 
(excl. brandhout)
x 1000 m3 met schors (2009)

Eigendom Nederlands bos
x 1000 ha (2005)

HANDEL

herkomst bestemming

bron: CBS

% %

* < 10% niet vermeld

Rondhout
 - niet tropisch België/Lux. 60 België/Lux. 74
  Duitsland 15 Duitsland 22

 - tropisch Duitsland 53
  België/Lux. 28  

Gezaagd hout
 - niet tropisch Zweden 34 België/Lux. 51
  Duitsland 23 Duitsland 25

 - tropisch Maleisië 33 U.K. 26
  Brazilië 17 Duitsland 23
  Indonesië 14 België/Lux. 17
  Kameroen 14 Tjechië 11

Triplex en fineer
 - niet tropisch Finland 29 België/Lux. 42
  Chili 21 Duitsland 16
    Frankrijk 16

 - tropisch Frankrijk 32 België/Lux. 50
  België/Lux. 13 Duitsland 21
  Gabon 13 Frankrijk 16
  Maleisië 12
  Indonesië 11  

Spaan- en Duitsland 38 België/Lux. 37
vezelplaten België/Lux. 31 Duitsland 32

Oud papier Duitsland 49 China 52
  België/Lux. 17 Duitsland 12
  U.K. 10 België/Lux. 11

Papier en karton Duitsland 31 Duitsland 21
  Zweden 18 België/Lux. 13
  België/Lux. 14 Frankrijk 11
    U.K. 10

1980 1990 2009
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Import hout en houtproducten
in % volume

Belangrijkste landen* (2009) van:

bron: Probos - Kerngegevens 2010

Foto: arie Huisman
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Visserijcontrole 
langs de kust
Maar óók zeegroente snijden, pieren steken en kokkels harken

De groene BOA die dagelijks actief is in een bos of op een 
landgoed, zou zich maar een vreemde eend in de bijt voelen, 
wanneer hij onverwacht ingezet zou worden voor handhaving 
langs de kust.
Controle in de duingebieden lijkt dan nog wel het meest op 
actief zijn in de natuurgebieden.  Maar op het strand en langs 
het water surveilleren is nogal gericht op de Visserijwet en het 
beschermen van natuurbelangen.
Omdat ook voor de kustwateren het vangseizoen en dus het 
zeevissen er weer aan zit te komen, hierbij eens een kijkje langs 
het water.
Welkom in de wereld van zeegroente snijden, pierensteken en 
kokkels harken…..!  
 
Als je langs de waterkant loopt tijdens je werk, kun je 
van de ene minuut op de andere in bijzondere situaties 
belanden.   Denk eens aan een persoon die zeegroente 
aan het snijden is met een zekel, iemand die aan het 
pieren steken is of een liefhebber die schelpdieren 
aan het rapen is voor eigen gebruik of voor de handel. 
Dat rapen van schelpdieren is overigens een zware 
klus.  Vooral voor mensen die de kokkels met speciale 
daarvoor gemaakt gereedschap harken.  Deze harken 
kunnen zijn gemaakt van roestvrijstaal en wegen 
tamelijk veel.  Het is vaak een mooi stukje vakwerk, 

maar het is en blijft een illegaal middel. Dus wordt 
de roestvrijstalen hark inbeslaggenomen en wordt 
de eigenaar “klant” van de groene BOA.   Zomaar 
een voorbeeld van handhaving langs de kust en de 
aangrenzende natuurgebieden.
Vissen met al dan niet verboden middelen speelt hier 
natuurlijk een grote rol.
Het visseizoen zit er inmiddels weer aan te komen in de 
binnenwateren, de kustwateren en het zeevissen.
Met ingang van 1 januari 2011 is het voor de 
particuliere visser verboden om te vissen met 
beroepsvistuigen.  Dit zijn bijvoorbeeld een fuik, 
kruisnet, kubbe, staand want of warrelnet.  Het was  tot 
voor genoemde datum altijd nog mogelijk om met 
dit soort vistuigen te vissen in een kustwater. Dus 
voorlichten en bij onwillige klanten handhaven.
 
Kreeft in de fuik
Zomaar eens een voorbeeld vanuit de praktijk.
Laatst lopen collega’s langs de waterkant en zien een 
persoon landmeten. Ze gaan een kijkje nemen en zien 
in zijn auto een zogenaamd fuikje liggen. Het is een 
fuik die men kan gebruiken aan de zoute kant en aan 
de zoete kant. Dit soort fuiken wordt aan de zoete kant 
gebruikt om in duikers te plaatsen. Handig insteken, 
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een klein touwtje eraan en je ziet de 
fuik niet staan. Het is een handige 
manier van stroperij;  je hoeft niet 
ver het water in en je kunt er relatief 
eenvoudig bij. Aan de zoute kant 
worden deze fuikjes geplaatst om 
kreeften te vangen. De persoon in 
kwestie heeft een proces – verbaal 
ontvangen voor het bij zich hebben 
van een vistuig in de nabijheid van 
een viswater.
 
Haring aan de haak
Aan de spuisluis van de 
Brouwersdam komt het zoute 
water naar binnen richting het 
Grevelingenmeer, waar in de 
maand mei heel veel gevist wordt. 
Men ziet de mensen daar schouder 
aan schouder staan, want de 
haring komt het Grevelingenmeer 
opgezwommen. Er wordt op 
die locatie dan ook regelmatig 
gecontroleerd.   Maar als de groene 
BOA’s eenmaal in beeld zijn, zie je 
opeens iedereen roken en maar 
strak naar het water kijken.
Wat blijkt ?  De vislijnen worden 
bij onze komst snel doorgebrand 
omdat men met paternosters vist, 
hetgeen verboden is.   Vistuig met 
soms 3 of wel 7 haken om in korte 
tijd zoveel mogelijk vis te vangen.  
Deze haken zijn niet voorzien van 
aas, maar gewoon  kaal. Het is 
geen gewoon vissen wat deze 
mensen doen, maar simpelweg vis 
takelen. Zodra de haringtijd voorbij 
is gaat men over op de zeebaars.
 
Zeebaars aan de lijn
Het vissen van zeebaars kan met 
behulp van de hengel maar ook 
met lijnen voorzien van 20 haken of 
meer. De lijnen zitten op haspels en 
worden afgerold. Door de stroming 
komen de lijnen vanzelf strak te 
staan. Voor de “visser” is het hard 
en zwaar werk en het is nog illegaal 
ook. Je moet om de haverklap 
je lijnen controleren, inhalen en 
uitgooien in verband met de te 
vangen vis. Deze personen vissen 
vanaf waterkeringen, waar men 
officieel niet mag komen. In deze 
vorm van visserij gaat dan ook 
veel geld om en dat merk je tijdens 
controle en handhaving.
 
Warrelnetten maken
Ook tijdens zwoele zomeravonden 
zijn er mensen die graag eens 
willen gaan vissen. Het blijken vaak 

lieden te zijn die op of bij het water zijn grootgebracht. Uit gesprekken 
blijkt dat ze de hele winter tijd hebben gehad om samen met oma of met 
moeder de vrouw warrelnetten te maken van fijnmazig nylondraad. Ze 
kopen vervolgens een opblaasbootje bij een winkel en een luchtpompje 
op de accu van de auto. Dan op pad om gezellig gezamenlijk vis te 
gaan vangen in zoute binnenwateren. De vangtechniek is dat ze hun 
zelfgemaakte warrelnetten als een soort zegen gebruiken.  Varen om die 
reden steeds weer een rondje met dat kleine rubberbootje en trekken op 
die manier de vis erin. Het is voor hen een leuke manier van vissen.  Maar 
volgens de wet illegaal. Het eindigt ermee dat deze mensen met een 
proces – verbaal naar huis gaan.  En zonder het bootje, de netten en de 
acculuchtpomp, want die zijn inbeslaggenomen.
Verder zie je af en toe nog wel eens iemand die een kruisnetje gebruikt 
om te vissen. Het is een  sportieve manier van vissen, maar het is op de 
meeste plaatsen verboden.
 

Controleren aan de waterkant op Visserijwetovertredingen is een 
uitdagend werk.  Maar als je je ogen goed open hebt, schakel je 
soms zomaar door naar overtredingen van de Flora- en faunawet en 
milieudelicten.  

Tekst en fotó s: Jaap van der Hiele
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Van de jubileumcommissie
Nog maar enkele maanden en dan is het juni. Op 8 juni 1911 werd onze vereniging 
opgericht. Wij gaan in juni ons 100-jarig bestaan vieren met de volgende activiteiten.

Op 16 juni zal er in het auditorium van het Kröller Müller Museum in 
het Nationale Park de Hoge Veluwe te Otterlo een receptie / forum 
worden gehouden voor genodigden. 
Hier zal de première van de film “Wie waakt over de natuur?” 
plaatsvinden en zal het eerste exemplaar van het jubileumboek 
worden overhandigd aan …? [Nog niet definitief].

Verder zal het forum in discussie gaan over het onderwerp 
“Natuurtoezicht, belangrijker dan ooit”.
Medewerking aan het forum hebben voorlopig toegezegd: 

Voorzitter
Mr. G.J. de Graaf Burgemeester gem. Apeldoorn

Leden
S.E. baron van Voorst tot Voorst Directeur NP de Hoge Veluwe
R.M. Willekens  Cs. Van politie, landelijk 

programmamanager Milieu
G.P.J. Koopmans woordvoerder CDA
Mw. W.J.H. Lodders woordvoerder VVD
Prof.Mr. G. Biezeveld OM Functioneel Parket

Verder zal er op zaterdagmiddag/-avond 18 juni een DOE-dag worden 
gehouden.
Alle leden hebben inmiddels een e-mail of brief ontvangen met de te 
houden activiteiten en het verzoek aan te geven of men aanwezig zal 
zijn.

De in februari ontvangen uitnodiging [en inschrijfformulier] was 
alleen om een indicatie te krijgen met hoeveel personen er die dag 
rekening dient te worden gehouden.

Eind april zal de definitieve 
uitnodiging en het volledige 
programma voor die dag worden 
toegezonden aan alle leden. 

Deze uitnodiging zal vergezeld 
gaan van een definitief inschrijf-
formulier. Wij verzoeken de 
leden die dan definitief weten 
dat zij komen dit formulier te 
retourneren. Indien u niet van 
te voren inschrijft, zal het niet 
mogelijk zijn de DOE-dag bij te 
wonen!

De jubileumcommissie,

Theo van der Horst
John Houtveen
John Veldman
Jaap van de Waerdt

Afscheid BOA & Jachtopzichter 
Jules Kienjet 
Na meer dan 20 jaar als jachtopzichter en Buitengewoon opsporings-
ambtenaar gewerkt te hebben, nam Jules Kienjet op maandag 31 januari 
afscheid van zijn werkkring. Vele blauwe en groene collega’s wisten hiervoor 
de weg naar de basiseenheid Stein – Beek – Schinnen, de operationele 
eenheid van Jules, te vinden. 
Jules werd oprecht bedankt door CBE Frans Pelzer waarna Jeroen Kouters 
terug blikte op de levensloop en werkzaamheden van Jules. Voor zijn 
werkzaamheden in het Maastrichtse werd Jules bedankt door Patrick 
Spronken en de voorzitter van de Visstand Verbetering Maas. 

Geroerd door het besef dat de fijne samenwerking nu echt voorbij is pinkte 
een enkele collega zelfs een traantje weg. 

Jules en zijn vrouw Bep gaven beiden aan genoten te hebben van het afscheid 
en verheugd te zijn met de mooie cadeaus.

Jeroen Kouters
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Afdelingsnieuws
Actuele stand: Leden 748 Donateurs 413

Inleveren kopij vóór 15 augustus 2011

AFDeLING GRONINGeN/DReNTHe
Voorzitter: B.C.W.M. Faber
Neulandstrasse 11, D-49824 Ringe.
 0049-5943999414 of 06 -54724035
bernardus.faber@ewetel.net .

Secretaris: R. Vorenhout,
Rijksweg 248
9423 PH Hoogersmilde
0521-591296
voren039@planet.nl

Nieuwe leden:
B. Kluiving, Eelde
J. Heikens, Mussel.

AFDeLING FRIeSLAND
Voorzitter: B.F. van Harinxma thoe Sloten, 
Groot Hoefijzerlaan 51
2244 GE Wassenaar
f.harinxma@planet.nl;
070-5144005
06-46120110

Secretaris: G. Teijema,
Kerkepad 4
8401 DJ Gorredijk
teijema_gerrit@kpnmail.nl
0513-466020
06- 13559039

Nieuwe Leden:
R.P.C.  Bonthuis, Ureterp

AFDeLING OVeRIJSSeL
Voorzitter: G.D. Velten,
Weverstraat 2
7461 CD Rijssen
gvelten@rocvantwente.nl;
06-29076243

Secretaris: A. Eertink,
Grimbergerweg 9
7467 PR Notter
natuurtoezicht@live.nl 
0548-513450
06-22601279

nieuwe leden:
B. Protzman,Holten
H.L. Hoekerswever, Rijssen
P.E.J. Hodes, Rijssen

AFDeLING GeLDeRLAND
Voorzitter: B.C. Tamminga,
Drosselsestrasse 5
D-49843 Uelsen
bentamminga@hotmail.de;
0049-5942988695 of 06-50260426

Secretaris: Th. P. Bos,
Akkerstraat 3, 6951 BX Dieren
thomas.bos@ede.nl;
06-57562273
nieuwe leden Ge:
A.G.H. Willems, Beuningen (B-lid)

AFDeLING UTReCHT/’T GOOI 
Voorzitter: 
Jhr. Mr. J.P. van Suchtelen Jr.
Rhodensteinselaan 8
3947 NC Langbroek
06-22444259
vansuchtelen@xs4all.nl

Secretaris: E. Roffel, 
Eikenlaan 2
3941 GR Doorn
e.roffel@recreatiemiddennederland.nl;
0343-416025

Overleden:
2010-12-18 J.N. van Zanten, Rhenen
2011-03-01 D. Ham, Leusden

nieuwe leden:
P. Hidma, Garderen
J. Hellevoort, De Bilt
R. van der Land, Bussum

AFDeLING NOORD-HOLLAND
Voorzitter: J. Engelhart, 
Venussstraat 43
1973 XK IJmuiden
patricia-jeroen@quicknet.nl;
0255-502268

Secretaris: A.D.A. van der Velden, 
Rijstvogelstraat 31
1171 SH Badhoevedorp
jachtopzichter@live.nl;
020-6592982

AFDeLING ZUID-HOLLAND
Voorzitter: J. Wansinck, 
Voorweg 68-b
2431 AR Noorden
wansinck48@zonnet.nl;
0172-408620 of 06-20571805

Secretaris:P.H. Korstanje,
Albert Cuypplein 1
3141 GA Maassluis
Kabako@kabelfoon.nl;
010-5910154 of  06-50662731

AFDeLING ZeeLAND
Voorzitter: A. Sol,
Havenstraat 8
4531 EK Terneuzen
info@soladvocaat.nl;
0115-689568 of 06-51337643

secr/penningmeester
P.J. Sinke 
Aalbessenstraat 14, 4413 DE Krabbendijke
petersinke@hotmail.com
06 – 14249835

AFDeLING BRABANT/LIMBURG
Voorzitter: A.J. Schakel, 
Stevenweerterweg 9
6051 GP Maasbracht
ajschakel@home.nl;  
0475-853659

Secretaris: A.J.G.P Cuppens,
Berkenstraat 14
6031 XB Nederweert
aj.cuppens@kpnplanet.nl;
06-29477369

Overleden 
nov 2010 H.J. Megens, Oss
nieuwe leden B/L:
2196 A. Brandt, Roosendaal

NVvN- ACTUALITEIT  OP DE WEBSITE
We raken er al steeds meer aan gewend. Als je actueel geïnformeerd wil worden, ga je even surfen op het net.
Voor leden en donateurs van onze NVvN is dat de komende maanden extra van belang. In de Jubileumuitgave van juni as 
zullen de gebruikelijke vaste rubrieken eenmalig niet te vinden zijn. Om toch “bij te kunnen blijven” worden de lezers van 
ons vakblad in de periode april – augustus geadviseerd met regelmaat even naar   www.natuurtoezicht.nl   te surfen. Jaap 
van der Hiele verwerkt in die periode alle actualiteit. In de komende septemberaflevering van “de Jachtopzichter“ treft u de 
gebruikelijke vaste rubrieken en actualiteit als vanouds.

Eindredactie
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Identiteitsfouillering
Met de inwerkingtreding van 
de verandering van de WID 
heeft ook de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar een 
verruiming van bevoegdheden 
gekregen. 
De minister heeft in een afzonderlijke 
regeling bepaald dat op grond van 
artikel 55b, 2e lid, van het Wetboek 
van Stafvordering, de mogelijkheid 
bestaat om een verdachte, die 
weigert zijn identiteit bekend te 
maken, te fouilleren met als doel de 
identiteit vast te stellen.
Dit geldt voor Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren die de 
bevoegdheden ex artikel 8 1e en 3e 
lid, van de Politiewet 1993 hebben.
Het gaat dan om de 
opsporingsambtenaren die in 
voldoende mate zijn opgeleid tot het uitvoeren van een fouillering conform 
de bekwaamheidseisen van de Regeling toetsing geweldsbeheersing 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar !

Vrij vertaald zijn dit de gecertificeerde IBT- plichtige (vuur)wapendragende 
BOA’s.

Met betrekking tot de invoering van de identiteitsfouillering als bedoeld in 
artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering zijn voornoemde BOA’s de 
volgende bevoegdheden, maar ook verplichtingen, toegekend wanneer 
deze bevoegdheid wordt toegepast: 

-  bevoegd de verdachte te fouilleren aan zijn kleding alsmede voorwerpen 
die hij/zij bij zich draagt of met zich voert (mobiele telefoon, zakagenda, 
persoonlijk bagage in bv. auto) te onderzoeken voor zover dit noodzakelijk 
is ter vaststelling van de identiteit;

-  deze fouillering alleen in het openbaar uitvoeren indien dit redelijkerwijs 
noodzakelijk is om wegmaking of beschadiging van voorwerpen waaruit 
de identiteit van die verdachte blijken voort te komen;

-  van het uitoefenen van deze bevoegdheid dient proces-verbaal te worden 
opgemaakt dat aan de Officier van Justitie ter beschikking wordt gesteld.

Buitengewoon
OpsporingsAmbtenaar

Toezichthouder en / of opsporingsambtenaar met dubbele pet?

Aflevering 5
(vervolg Wet op de Identificatieplicht)

In deze aflevering willen we het 
onderwerp Wet op de Identificatieplicht 
en de hierbij behorende bevoegdheden 
alsmede de veranderingen afronden. 
Daar met ingang van 1 oktober 
2010 de Wet en Protocol op de 
Identiteitsvaststelling (IWPI) van kracht 
is, zal hierover kort het een en ander 
worden benoemd. 
Eerst willen wij uw aandacht vestigen 
op een verruiming van een bevoegdheid 
waarvan lang niet alle BOA’s op de 
hoogte blijken te zijn, doch welke heel 
erg functioneel is in de dagelijkse 
praktijk. De toenmalige minister van 
Justitie heeft bij een afzonderlijk 
aanwijzingsbesluit er voor gezorgd 
dat ook nader te noemen groep BOA’s 
verruiming van hun bevoegdheden 
hebben gekregen met betrekking tot 
het onderwerp “identiteitsvaststelling”. 
In de decemberaflevering 2010 hebben 
we omschreven dat een betrokkene en 
verdachte verplicht is om na vordering 
zijn/haar juiste personalia te verstrekken. 
In deze aflevering gaan we in op de 
bevoegdheid identiteitsfouillering. 
We hopen met de uitleg van de Wet 
op de Identificatieplicht in haar 
algemeenheid en met de uitleg van de 
bevoegdheid tot het toepassen van de 
identiteitsfouillering in het bijzonder 
te bewerkstelligen dat wij u als BOA 
een goede “gebruiksaanwijzing” 
verstrekken, behorend bij een goed stuk 
“gereedschap”. 

Casus; Maartaflevering 2010 pag 14
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Praktische toepassing 
Wanneer de in de casus (maart 2010) omschreven 
inzittenden van de personenauto zich niet kunnen 
of willen legitimeren, dan bent u als (IBT plichtige) 
BOA bevoegd de beide verdachten te fouilleren. 
De mobieltjes, de bagage in de auto zou u kunnen 
doorzoeken ten einde de identiteit vast te stellen. 
Deze handelingen dienen wel in een de vorm van 
een proces-verbaal te worden vastgelegd. In het 
geval de identiteit niet vastgesteld wordt, dan 
heeft de behandelende hulp- officier van justitie de 
bevoegdheid om beide verdachten op te houden 
voor een zogenaamd identiteitsonderzoek e.e.a. zoals 
benoemd in de december 2010 aflevering. 

In het geval er tijdens het uitvoeren van de 
identiteitsfouillering b.v. een verboden wapen wordt 
aangetroffen, dan dient dit in beslag te worden 
genomen. Immers er is hier dan sprake van de 
eerder benoemde voortgezette toepassing van 
bevoegdheden. 

Tot slot wordt de aandacht gevraagd voor twee 
belangrijke veranderingen:
1 -  de noodzaak om een verdachte buiten heterdaad 

aan te houden terzake het opgeven van een valse 
naam (artikel 435 van het Wetboek van Strafrecht) of 
van onjuiste gegevens (artikel 34, lid 1b WAHV) zijn 
komen te vervallen.

2 -  met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet en 
Protocol op de Identiteitsvastelling (IWPI) 
verdachte, veroordeelden en getuigen in 
werking. De belangrijkste verandering en op 
onderhavig onderwerp betrekking hebbende is, 
dat een verdachte een zogenaamd persoonlijk 
SKN (strafrechtketennummer) krijgt. Indien de 
inwerkingtreding van de Wet identiteitsvaststelling 
invloed heeft op de taakuitvoering (in het veld 
c.q. op straat) van de BOA, zult u hierover worden 
geïnformeerd.

Invoering Wet en Protocol op de 
Identiteitsvaststelling (IWPI) 
De justitiële ketenpartners vinden het belangrijk om 
(meer) zekerheid te hebben over de juiste identiteit 
van daders en verdachten. Dit om identiteitsfraude 
tegen te gaan. Om deze reden is de nieuwe Wet 
Identiteitsvaststelling ontwikkeld. Die is in juli 2009 
gepubliceerd in de Staatscourant. 
Met ingang van 1 oktober 2010 wordt deze wet 
ingevoerd.

De wet op de identiteitsvaststelling in het kort
De essentie van de wet is dat de identiteit van 
verdachten zo zorgvuldig mogelijk wordt vastgesteld. 
Deze gegevens worden op verschillende momenten 
in het strafrechtproces geverifieerd. Voor delicten 
waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan, gebeurt 
dit met het identiteitsbewijs, een digitale foto en 
vingerafdrukken.

Protocol identiteitsvaststelling
Gekoppeld aan de nieuwe wet is een protocol 
opgesteld. Daarin staat welke taken de ketenpartners 
moeten uitvoeren. In het kort komt het erop neer dat 
de politie en marechaussee de identiteit vaststellen. 
De overige partijen zijn verantwoordelijk voor de 
verificatie hiervan.

Strafrechtketennummer
De nieuwe wet introduceert het strafrechtsketen-
nummer (SKN) en de strafrechtsketendatabank 
(SKDB). De SKDB is de opvolger van de huidige 
Verwijsindex Personen (VIP), het SKN vervangt het 
huidige VIP-nummer.

Ondanks dat de BOA in zijn werkzaamheden niet 
direct te maken heeft met de IWPI, is het onlosmakelijk 
verbonden met de Wet op de Identificatieplicht.

Wij sluiten af met een citaat van de Minister van 
Justitie hetgeen is vastgelegd in een toelichting bij de 
inwerkingtreding van de Wet op de Identificatieplicht:

“Het is noodzakelijk dat Buitengewoon 
opsporingsambtenaren een proces-verbaal kunnen 
opmaken als een persoon niet aan de vordering 
tot het tonen van een identiteitsbewijs voldoet. 
Ik acht het bezwaarlijk dat een Buitengewoon 
opsporingsambtenaar in het geval van het niet 
voldoen aan de identificatieplicht een beroep moet 
doen op de politie ten behoeve van het opmaken 
van een proces-verbaal.”

Joop Assink & Herbert Hoekerswever
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Op pad met...Rolf Meijer 

Nautische BOA bij 

Recreatie Midden Nederland
Zo begon ‘Op Pad met … ‘ van december 2009. Normaliter komt er geen tweede verslag 
met hetzelfde lid, maar er was toen niets van belang op de Vinkeveense plassen te zien 
en mee te maken. Het was bovendien een grauwe dag.
Dit keer was het een mooie, zonnige en drukke dag. Ik ben alleen deze middag met Rolf 
op pad geweest, maar hij zelf moest nog werken tot een uur of twee ’s nachts i.v.m. 
afsluitende seizoenfeesten rond de plassen. Later hoorde ik van Rolf dat hij pas om 
07:00 uur ’s ochtends thuis was i.v.m. incidenten gedurende het seizoensfeest.

Werkzaamheden
Naast het waterverkeer(BPR) 
worden de eilanden aangedaan 
om daar toezicht te houden. 
De eilanden van de Vinke-
veense plassen liggen ’s zo-
mers vol met recreanten, met 
en zonder boot. Ook worden er 
duikcontroles(vergunningen) ver-
richt. Een opkomend fenomeen 
zijn de evenementen op en rond-
om de Vinkeveense Plassen, zo-
als Bijv. Rap en Ruig Race,Island 
Golf en Scouting evenementen.

In de herfst en winter wordt er 
gewoon doorgevaren en vinden 
er veel controles van de visver-
gunningen plaats. Het is dan 
rustiger met recreanten en de 
sportvissers hebben dan “het rijk 
alleen”.
De sportvissers komen overal 
vandaan: België, Duitsland, Po-
len, Frankrijk, Engeland, Rusland, 
etc.
Rolf is vier jaar geleden als BOA-
Toezichthouder begonnen op de 
Vinkeveense Plassen.
Per 1 mei 2009 is er een collega 
BOA-Toezichthouder bijgekomen 
te weten Alejandro van Lent. 

Samenwerking
Rolf werkt nauw samen met de 
navolgende handhavende instan-
ties:
-  Politie Regio Utrecht, bureau 

Mijdrecht, gezamenlijke surveil-
lancediensten

-  KLPD Lava-Team m.b.t. ont-
vreemde boten en controle 
rompnummers boten

-  KLPD vaarteam Maarssen m.b.t. 
Bedrijfsvaartuigencontrole

-  Brandweer Vinkeveen m.b.t. 
Rampenoefeningen en inciden-
ten op de plassen en eilanden

-  Provincie Utrecht m.b.t. Provin-
ciale verordeningen op legak-
kers en omgeving

-  Politie Milieudienst m.b.t. Flora- 
en faunawet overtredingen

-  Waternet m.b.t. oppervlakte-
waterverontreinigingen.

-  Visverenigingen Weesper hen-
gelsportbond m.b.t. visvergun-
ningcontrole

Loopbaan Rolf
Rolf is in 2005 begonnen op part-
time basis als BOA-Toezichthou-
der bij het RMN.
Voorheen was hij full-time als 
Hoofd Beveiliging werkzaam 
[sinds 1987] bij het Ministerie van 
Defensie.
In 2005 heeft hij de opleiding IBT 
docent vuurwapen/AZ/gevaarbe-
heersing bij de Koninklijke Mare-
chaussee afgerond.
Van 2005 tot heden is hij als 
parttime IBT docent bij Defensie 
werkzaam.

Verder werkt Rolf als gast IBT-
docent/examinator op de Politie-
academie in Apeldoorn en werkt 
als freelance IBT docent voor 
overheid/particuliere instanties 
die BOA’s in dienst hebben. Deze 
BOA’s worden door Rolf opge-
leid en jaarlijks bijgeschoold op 
IBT gebied m.b.t. de gewelds-
middelen, AZ, casuïstiek en 
ambtsinstructie(RTGB). 

Tekst en foto’s:
Jaap van de Waerdt
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Op pad met...Rolf Meijer 



18 de Jachtopzichter

In Limburg handhaven 
de Groene Brigadiers
In 2004 liet de provincie een onderzoek uitvoeren naar de handhaving van de leefbaarheidzaken in het buitengebied. Uit dit 
onderzoek bleek, dat de handhaving versnipperd was en de prioriteit hiervan op een zeer laag pitje stond. Ook was de informatie-
uitwisseling tussen de handhavers onderling toe aan een inhaalslag. De handhavers (jachtopzichters) die al veel van hun tijd staken 
in de handhaving van overtredingen in het buitengebied, bleven vaak verstoken van enige hulp of assistentie, omdat prioriteiten op 
een ander vlak lagen. Het aantal meldingen over illegaal dumpen van afval, (vis) stroperij en overtredingen van de groene wetgeving, 
nam alleen maar toe. Hierop besloot Gedeputeerde Staten van Limburg om de handhaving van de leefbaarheidzaken op een 
professionele manier aan te pakken.

In 2006 werd de Groene Brigade in het leven geroepen 
om in samenwerking met andere groene handhavers, 
op te treden tegen de overlast in het buitengebied en 
zo nodig niet alleen corrigerend, maar óók door middel 
van het opleggen van een boete, duidelijk te maken 
dat er een einde kwam aan de her en der gecreëerde 
vrijstaatjes in ons waterrijke Limburg.
Uit een overvloed aan sollicitanten, werden 7 
kandidaten geselecteerd die een ruime ervaring 
hadden op de handhaving van de groene en grijze 
wetgeving, zowel te land als op het water.
De Groene Brigadiers kregen ruime opsporings-
bevoegdheden en voorzien van volledige bewapening 
en eigen dienstvoertuig, konden zij een 24-uurs service 
bieden in de gehele Provincie.

Voertaal Duits 
Door de inzet van 2 snelle motorboten, kan er ook 
voldoende aandacht worden geschonken aan de 
handhaving van het Binnenvaart Politiereglement 
en de Visserijwet 1963. Waar in het verleden 
grindwinningen hebben plaatsgevonden, zijn er nu de 
Maasplassen die vooral een recreatief doel hebben.
Sportvissers en andere recreanten van deze 
Maasplassen, zijn er vooral in de zomermaanden 
massaal aanwezig en de voertaal is dan ook 
hoofdzakelijk Duits. Het is vooral een trekpleister voor 
mensen uit ons buurland aan de oostelijke grens. 
Andere regels en leefgewoonten zorgen vaak voor 
misverstanden bij de mensen die weliswaar uit ons 
buurland komen, maar hun wieg elders hadden staan.
Snelle motorboten die zich niet aan de regels houden 
voor wat betreft de maximum snelheid, invaarverbod 
negeren en dit vooral door vissers die met hun boten 
onder de stuw gaan liggen.
Alcohol en varen gaat ook niet samen. Maar omdat wij 
hiervoor geen bevoegdheden hebben, leveren wij de 
boot en bemanning ter assistentie aan de KLPD tijdens 
de alcoholcontroles op het water.

Massale vangst
Het vissen met netten, fuiken en zetlijnen om grote 
hoeveelheden vis te vangen, wordt ieder seizoen weer 
geconstateerd bij een bepaalde doelgroep. Kamperen 
aan de waterkant, voorzien van de nodige barbecues, 
kampvuren en het achterlaten van afval, zijn eerder 

regel dan uitzondering. Soms schroomt men er ook 
niet voor om bootjes van andere vissers “tijdelijk” 
te lenen. Ook de in Limburg in de Maasplassen 
aanwezige meerval, snoek en snoekbaars krijgt steeds 
meer interesse van vissers die op geldelijk gewin uit 
zijn.
Het gebruik van levend aas wordt nog veelvuldig 
toegepast bij het vissen op de drie genoemde soorten.
Eveneens vormt de taalbarrière vaak een probleem 
en dan laten wij de hoeveelheid die ze aan Bacchus 
hebben geofferd, maar even buiten beschouwing. 
Toch kunnen wij stellen dat wij vanaf de beginfase de 
zaak goed onder controle hebben door gerichte en 
intensieve acties in samenwerking met de politie en 
andere in het buitengebied aanwezige handhavers.

Vinger aan de pols
In de ruim 4 jaren dat wij als Groene Brigade nu actief 
zijn in het buitengebied, hebben wij meerdere grote 
successen behaald, maar ondanks deze resultaten 
blijven wij de vinger aan de pols houden en controles 
uitvoeren in gebieden die onze aandacht vragen.
De noodzaak van deze controles moet men niet 
onderschatten, aangezien vaak de doelgroep zich bij 
intensieve controles verplaatst naar een ander gebied.

Ton Cuppens
Lid Groene Brigade provincie Limburg
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BOA in actie bij hoog water in de 
uiterwaarden
 
Groene BOA’s met hun velden 
langs de grote rivieren en in 
de uiterwaarden, begrijpen 
onmiddellijk wat ik bedoel. 
Hoogwater vraagt heel veel 
extra aandacht en zorg voor 
het wild. Afkomstig van de 
hoge en droge Veluwe, heb 
ik dat 37 jaar ervaren in door 
mij bewaakte velden langs 
de Rijn en de Waal. Bijna elk 
voorjaar wanneer de sneeuw  
in Duitsland ging smelten 
was het raak. Niet altijd 
kwam het water zó hoog dat 
het wild (hazen en konijnen) 
gevangen moesten worden. 
Maar helaas toch vaak 
genoeg. Ik geef toe dat het 
heel erg dankbaar werk is 
om die dieren na een poosje 
weer naar de polder terug te 
brengen om dan in de zomer 
weer een mooie hazenstand 
te zien. 

Niet alleen jagers en 
en hun jachtopzichter 
keken er zo tegenaan 
. Wij hebben veel 
onderzoek gedaan 
bij hazen, dit in 
samenwerking met 
het R.I.N met als 
grote hazenexpert 
Dr. Sim Broekhuizen. 
Ze hadden prima 
materiaal om de 
hazen te vangen en 
te onderzoeken; wel 
anderhalve kilomter 
net. Wij vingen dan 
een 70 hazen op 
een drift in Januari. 
Dit alles uiteraard 
voorzien van de nodige 
vergunningen. 
Het jaar daarna….. een 
hazenexplosie. We 
hebben voor broed en 
verversing geruild met 
de Noord- Oostpolder 
en velden in Brummen 
en Angerlo.

Hoogwater 2011 
Deze winter was het weer raak met 
het hoge water. Ik ben in 1994 gestopt 
met toezicht langs de uiterwaarden. 
Het is toen allemaal SPA- gebied van 
de EU-vogelrichtlijn geworden, wel 
ongeveer 1000 ha. Helaas moet ik 
melden dat er nu geen wild meer zit in 
de ooit zo prachtige velden. Onlangs  
zei een toezichthouder tegen mij ; 
“het is niet meer zoals jaren geleden, 
want er zitten alleen nog maar vossen, 
dassen en bevers” . Dat klopt, soms 
zelfs slapend langs de dijk of op de 
kop van een knotwilg. 
Wat ik heel triest vind is dat bij 
opkomend hoog water het wild dat er 
nog zit, niet meer wordt gevangen en 
gered. “Onnodig” zegt het SBB, want 
dat is zg. een natuurlijke selectie. En 
dan te bedenken dat wij begin jaren 
negentig ooit een keer 252 hazen en 
konijnen van de verdrinkingsdood 
hebben kunnen redden! 
Alles thuis in grote hokken vol met 
stro, waar ze tussen konden kruipen. 
Als het water genoeg gezakt was, ging 
het wild zo snel mogelijk de polder 
weer in. 
Onnodige paniek
Een groot probleem is de laatste jaren 
het gedrag van het publiek met hoog 
water. Het is net of iedereen komt 
kijken als een soort ramptoerist. Door 
de grote drukte en dom gedrag kan 
dat tot gevaarlijke situaties leiden. 

Ik zag een ree de polder uit komen 
zwemmen, rustig tussen de 
struiken door richting dijk. Maar 
natuurlijk wel bekaf en in stress. 
En op die veilige dijk staan dan 
wandelaars met loslopende honden. 
Sommigen natuurlijk direct achter 
die oververmoeide reeën aan! Een 
ree werd gegrepen en de anderen in 
paniek weer het water in. Weer 500 
meter zwemmen, terug naar hun oude 
plek, die inmiddels ondergelopen is. 
Dat zijn ellendige situaties die ook 
nog eens volledig overbodig zijn. 
Maar de in overleg met de gemeente 
geplaatste hekken en afzettingen 
worden vijf minuten na plaatsing al 
het water ingegooid…..!
Ook zonder hond kun je ellende 
aanrichten. Ik zag een vrouw een ree 
fotograferen dat probeerde naar de 
dijk te ploeteren.
Dat worden prachtige foto’s meende 
ze, toen ik haar op haar gedrag 
aansprak. Toen pas kreeg ze in 
de gaten dat het ree moeizaam 
terugzwom, bekaf van alle 
inspanningen, waarbij het zich laat 
raden hoe dit zou gaan aflopen.

Goede bericht is dat het water al weer 
lange tijd weg is en het inmiddels 
voorjaar begint te worden in de 
polder.

Gerrit Dengerink
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Serie: 
Verboden middelen
Van een bosjacht en natte 
verbalen
Geloof het of niet, lezers.
Ook jachtopzichter Van Geel maakt verbalen op aan de 
waterkant.
Hij woont welliswaar hoog en droog op het Kempische zand aan 
de Belgische grens. Met altijd droge voeten in de uitgestrekte 
dennenbossen van het landgoed “ de Utrecht “.
Toch stel ik regelmatig recreanten en stropers teleur die denken 
dat je zonder problemen in onze beken en vennen kunt klooien.
Je bent dan de handhaver die op het juiste moment de puntjes op 
de i zet om de natuur te beschermen. 
En zo komt dan de jachtopzichter in beeld die op kosten van een 
jachtcombinatie of WBE deze handhaving meeneemt “omdat hij 
er toch loopt “. 
Eigenlijk zit de overheid wat dat betreft op een koopje…..! 

Hoog water
Ik word iedere keer weer blij als ik in het beekdal 
van de Reusel kom. Wat een schitterend stuk 
natuur. Maar dat vinden ploegjes kanovaarders óók 
als het hoog water is. De beek is dan een meter 
of zes breed en stroomt enorm snel. Lekker stoer 
ploeteren door al die bochten.
En bij een uitspanning flink tegen de wal op 
klauteren en de boten er met veel gedoe uittrekken.
Wel jammer voor de prachtige vegetatie van oa. de 
bosanemonen.
Voor mij een vrij simpel verhaal; twee verbalen 
waarvoor 1 in verboden water en 2 vertrappen van 
een beschermde vegetatie. En dat dan óók nog 
eens in een beschermd NB- gebied. Dat kan dus 
aantikken.

Broedvogels opjagen
Bij onze uitgestrekte vennen “de Flaes” en “het 
Goorven” is weer ander werk aan de winkel. 
Daar broeden waterwild en meeuwen, maar ook 
de zilverreiger. Gauw met je camera erheen in 
het voorjaar, lekker struinen door het riet, want 
“liefhebbers” willen mooie opnamen die een ander 
(nog) niet heeft.
Of we zien op de vochtige bodem allerlei 
prachtige planten ; bosanemonen, orchideeën, 
koningsvarens, etc. Maar ze staan verkeerd, want in 
de eigen tuin komen ze natuurlijk veel beter tot hun 
recht.
En als er dan door handige jongens ook nog iets 
verdiend kan worden aan de natuur, dan is het 
helemaal feest. 
Tijd voor de jachtopzichter om handelend op te 
treden.

Gagelknippers
Op de grens van nat en droog staat de prachtige 
gagel. ’s Zomers op droge grond, maar ’s winters 
gewoon in het water. Frisruikend, mooi kleurend 
en op de zwarte markt een kwartje per tak waard. 
Daar zijn liefhebbers voor, dus werk aan de winkel, 
vooral als de vennen bevroren zijn.

Toen ik een paar jaar geleden omstreeks november 
een tip kreeg dat er gagelknippers actief waren, 
zat ik al in de jeep voordat ik de telefoon had 
neergegooid.
Prima tip overigens, want er stond een oud busje. 
Het kenteken wees uit dat er in de buurt beruchte 
gagel- en skimmiaknippers actief moesten zijn.
De ramen van de bus waren afgeplakt (is nogal 
verdacht) en op de voorstoel lag een bindtouw en 
twee snoeischaren.
Omdat een heterdaad het mooist is, bleef ik in de 
dekking en hoorde in de verte knippen en praten. 
Het was ietwat mistig, dus schoof ik onopgemerkt 
en stap voor stap in de goede richting.
Net op het moment dat ik wilde toeslaan, naaide 
er één tussenuit. Met lieslaarzen aan, dus die kon 
overal heen. Zijn maat, die ik inmiddels al vast had, 
stond er wat zielig bij met natte voeten in van die 
korte laarsjes van de Boerenbond.
Het werd een kwestie van vlot bekennen, maar “hij 
had geen idee wie die ander was die hem opeens 
was komen helpen“.

Dure grap
Op het bureau bleek ik een goede vangst gedaan te 
hebben. Inbeslaggenomen werden 4 snoeischaren, 
3 bossen binddraad, een bundel touw, 41 bossen 
al gebundelde gagel en een armvol losse. 
Markwaarde € 250 plus de waarde van de oude bus.
Maar….. de bus was niet verzekerd, er was geen 
belasting betaald, rijbewijs verlopen en aan boord 
een vracht duur gereedschap zonder duidelijke 
herkomst. Al met al een superverbaal!

Laat ik ergens in de bus ook nog een kaart van 
Nederland vinden, waarop precies de plaatsen 
waren aangetekend waar volop gagel te knippen 
is…..!

Cees van Geel



Bankpas of

zakmes ?
 
Zoals zo vaak attendeerde Willem SariS de redactie 
op een gevaarlijke ontwikkeling.  In het kader 
van "veiligheid man" moet tijdens een fouillering 
inmiddels ook gelet worden op een bijzonder fraai, 
maar gevaarlijk bankpasje.
Cardsharp meende een zakmes op formaat 5.4 x 8.6 
cm te moeten ontwerpen en op de markt te brengen.
Helaas ontvouwt de luxe bankpas zich in drie 
bewegingen van een fraai ontwerp tot een scherp mes 
met een droppoint- lemmet van 65 mm en een heft uit 
stevig plastic.

" Een gewaarschuwd man telt voor twee...."

Eindredactie

Expertmeeting 

stroperij
Op 11 januari jl. vond in de Jaarbeurs een landelijke 
expertbijeenkomst over het thema stroperij plaats. 
Deze bijeenkomst was georganiseerd door het 
Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM).
Stroperij doet zich in vele vormen en gedaanten 
voor: van het uitsteken van inheemse wilde planten, 
het vangen en/of doden van beschermde vogels en 
zoogdieren tot grootschalige illegale visvangst. Vaak 
ongezien berokkenen deze activiteiten grote schade 
aan de natuur.
De uitvoering van dergelijke activiteiten vindt vaak in 
georganiseerd verband plaats. Economisch gewin is in 
nagenoeg alle gevallen de belangrijkste drijfveer.
De verschuiving van prioriteiten bij de verschillende 
opsporingsinstanties heeft ertoe geleid dat de 
beschikbare capaciteit en deskundigheid van in dit 
onderwerp gespecialiseerde handhavers sterk is 
afgenomen. 
Het project ‘stroperij’ van het LOM dient deze 
teloorgang een halt toe te roepen, de samenwerking 
en de uitwisseling van informatie tussen de betrokken 
instanties te bevorderen en ervoor te zorgen dat 
natuur en de handhaving van de natuurwetten 
wederom op de politieke en maatschappelijke agenda 
komen te staan.



100 jaar
NVvN
in 2011

In 2011 bestaat onze vereniging 100 jaar!
Dit eeuwfeest zal in de komende nummers steeds worden 
aangegrepen u aan te sporen tot zoeken in uw archief.
Wellicht heeft u, of kent u iemand die, materiaal heeft waarmee 
wij ons eeuwfeest kunnen opluisteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NVvN

p/a Kamillelaan 11 

3925 RG Scherpenzeel

secretariaat@natuurtoezicht.nl


